
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 15 

 
 
Onderwerp  : Herziene versie van het treasurystatuut 
 
 
Voorgestelde beslissing:  

1. Vaststellen van het treasury statuut. 
 

 
Inleiding 
Bijgaand treft u het treasury statuut aan. Dit statuut vervangt het oude statuut in verband met wijzigingen van 
de wet FIDO en dient zorg te dragen voor een verantwoord en adequaat beheer van de financiële middelen 
van de gemeente.  
 
Samenvatting 
In dit treasury statuut is de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van 
uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut maakt een objectieve en 
transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 
vorige versie zijn: 

• Het afschaffen van de hypotheekregeling voor ambtenaren is hierin opgenomen. Voor de bestaande 
gevallen geldt een sterfhuisconstructie. Zie toelichting artikel 2 lid 1. 

• Er is een ontsnappingsclausule opgenomen waarin het opvragen van drie offertes alvorens het 
aangaan van een geldlening geen harde eis is. Zie toelichting artikel 8 lid 4. 

 
  
Meetbaar effect 
Dit betreft een onderdeel van de administratieve organisatie. Door een goede administratieve organisatie 
worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom de geldstromen duidelijk. Hiermee nemen de 
risico’s af en worden daarbij op een aanvaardbaar niveau gebracht. 
Argumenten 

Met dit treasurystatuut worden vier doelstellingen nagestreefd 
 

1.1 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. 
 

1.2 Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële 
risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s 
 

1.3 Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en financiële posities. 

 
1.4 Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de 

limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. 

 



 

 
Kanttekeningen 

 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging: Geen financiële gevolgen. 
 
Uitvoering 
 
Planning: Na vaststellen door de Raad in december vervangt dit statuut het oude statuut. 
 
Personeel: 
 
Communicatie: Het treasurystatuut raakt veel mensen in de organisatie. Een goede communicatie met de 
medewerkers is een van de belangrijkste succesfactoren. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad:Nee 
 
Evaluatie/verantwoording: In het statuut zijn de evaluatie en verantwoordingsmaatregelen ingebouwd. 
 
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 


